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Zon en Maan
planeten, planetoïden en  
satellieten

Planeten
Venus is ‘s ochtends te zien in het oosten, komt steeds wat later op, maar 

blijft ‘s ochtend te zien in 2020. Mars vind je stralend oranje in het zuiden. Hij 

komt steeds vroeger op, en staat dan de hele nacht aan de hemel, dat blijft zo 

tot begin november. Jupiter en Saturnus zijn ‘s avonds in het zuiden te zien, 

laag aan de horizon. Jupiter is de helderste van de twee. Ze komen steeds 

vroeger op en gaan vroeger op de avond onder. Mercurius is niet meer te zien, 

we zien hem pas terug 29 oktober. Volg deze link vannacht als je detailinfo 

wenst over de planeten. 

Planetoïden 
planetoïden en dwergplaneten

ISS Internationaal Space Station link NASA, link Heavens Above

Satellieten volg voor info de link satellieten

Starlink-satellieten
Het ruimtevaartbedrijf SpaceX lanceert satellieten voor opbouw van een 

wereldwijd netwerk voor internettoegang, Starlink genaamd. Het zou in totaal 

uit 42 000 satellieten bestaan. Volg de link Starlinks voor exacte uren en 

posities van deze voorbijkomende gelanceerde satellieten.

*

***

*

*

Zon
Op-

komst
Onder-

gang

Burgerlijke schemering

Duur Begin Einde

07 10 07:53 19:07 33. 07:20 19:39

08 10 07:55 19:04 33. 07:22 19:37

09 10 07:56 19:02 33. 07:23 19:35

10 10 07:58 19:00 33. 07:25 19:33

11 10 08:00 18:58 33. 07:27 19:31

12 10 08:01 18:56 33. 07:28 19:29

13 10 08:03 18:54 33. 07:30 19:27

14 10 08:04 18:52 33. 07:31 19:25

Bron: astro.oma.be, Koninklijke Sterrenwacht

Maan
Op-

komst
Onder-

gang
Op-

komst
Verlicht 
deel (%)

07 10 13:33 21:47 78.

08 10 14:37 22:28 70.

09 10 15:34 23:19 60.

10 10 16:23 50.

11 10 00:23 17:02 40.

12 10 01:36 17:34 30.

13 10 02:55 18:01 20.

14 10 04:19 18:24 12.

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
http://hemel.waarnemen.com/vannacht/
https://heavens-above.com/Asteroids.aspx?lat=50.8517&lng=2.8915&loc=Ieper&alt=0&tz=CET
https://spotthestation.nasa.gov/sightings/index.cfm
https://heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=25544&lat=50.8198&lng=2.9127&loc=Unnamed&alt=0&tz=CET
https://www.heavens-above.com/AllSats.aspx?lat=50.8222&lng=2.9264&loc=Unnamed&alt=0&tz=CET
https://findstarlink.com/


Weekoverzicht
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Zondag 11 oktober

• Jupiter in kwadratuur, avond

• 20.20 u. Jupitermaan Europa staat 

10,7” ten zuiden van Ganymedes

Maandag 12 oktober

• De Miraster R Leo is rond deze 

datum maximaal helder m = + 5,8

Dinsdag 13 oktober

• 4 u. De smalle maansikkel staat 3,8°

ten noorden van Regulus

Woensdag 14 oktober

• 1.26 u. Mars in oppositie

• 3.05 u. Mercurius is stationair

• 6 - 7 u. De smalle maansikkel staat 

4° ten noorden van Venus

• Lancering van Soyuz naar ISS met 3 

bemanningsleden

TIJDSTIPPEN BIJ WAARNEMINGEN

In ons hemeljournaal staan bij verschillende 

waarnemingen tijdstippen. Deze zijn 

weergegeven in lokale tijd. Het exacte 

tijdstip bij u thuis kan enkele minuten 

eerder of later zijn, want dit is afhankelijk 

van uw locatie.

TIP!

Woensdag 7 oktober

• 6.15 u. De Maan staat 4° ten 

noorden van Aldebaran

• 3.48 u. De Maan bedekt HU Tauri

• 20.43 u. Bedekking van de maan 

Ganymedes door de schijf van 

Jupiter en de schaduw van Jupiter

• 22.23 u. De Maan bedekt de ster 

109 Tauri

Donderdag 8 oktober

• 22.09 u. De Jupitermaan Io staat 

5,4” ten noorden van de maan 

Europa

• Vanaf 23.30 u te volgen, om 0.29 

u. rakende bedekking van 8 Gem, 

een ster in Tweelingen

Vrijdag 9 oktober

• 21.35 u. Algol, veranderlijke ster in 

minimum

• 22.05 u. De Jupitermaan Europa 

staat 13” ten noorden van de 

maan Callisto

Zaterdag 10 oktober

• 2.40 u. De Maan in laatste kwartier

• 7.30 u. De Maan staat 4,8° ten 

zuiden van Pollux.

• 20.12 u. Overgang van 

Jupitermaan Io en zijn schaduw 

over Jupiter.

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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wo 7 oktober
6.15 uur De Maan staat 4° ten noorden van Aldebaran, a (alfa) Tauri.

We zagen gisteren de samenstand, deze reist door de nacht. De Maan 

staat deze ochtend op een hoogte van 58°, pal boven Aldebaran, die je 

vindt op 54°. 

3.48 uur De Maan bedekt HU Tauri.

HU Tauri is een ster uit sterrenbeeld de Stier. Zijn helderheid is + 5,8 m. De 

ster verdwijnt om 3.48 uur achter de rand van de Maan, en komt om 5.09 

uur tevoorschijn. Zet alles op voorhand scherp en bekijk het reeds voor de 

bedekking, zo vind je makkelijker alle momenten, de opgegeven uren zijn 

voor elke waarnemingsplaats anders. 

Afbeelding 2: Op 07 10 2020, 3.48 uur, Maan 
en bedekking Hu Tauri, bron: Stellarium

Afbeelding 1: Op 07 10 2020, 6.15uur, Maan en Aldebaran, bron: 
Stellarium

Afbeelding 3: Op 07 10 2020, 5.09 uur, Maan 
en bedekking Hu Tauri, bron: Stellarium

*

**

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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wo 7 oktober
20.43 uur Bedekking van de maan Ganymedes door de schijf van Jupiter 

en de schaduw van Jupiter

Het begin van de bedekking zien we niet, dit gebeurt bij daglicht. Om 

20.43 uur komt Ganymedes achter de planeet tevoorschijn, in het zuiden, 

in de Boogschutter, op 16°. Om 22.38 uur verdwijnt Ganymedes in de 

schaduw van Jupiter. Je vindt ze op dat moment in het zuidwesten, op 8°. 

Het is een goed idee om de apparatuur reeds scherp te stellen vooraf, de 

tijdstippen zijn afhankelijk van de plaats van waarnemen en dus verschil in 

tijdstippen is bijna zeker.

22.23 uur De Maan bedekt de ster 109 Tauri

De ster 109 Tauri heeft een helderheid van + 5,0 m en vinden we in de 

Stier. Deze ster wordt bedekt door de Maan op 22.23 uur op een hoogte 

van 3° (zeer laag, niet echt zichtbaar), en we zien de ster opnieuw om 

23.13 uur op een hoogte van 10° (iets beter haalbaar om te zien).

Afbeelding 1: Op 07 10 2020, 
20.43uur, Jupiter en Ganymedes, 
bron: Stellarium

Afbeelding 2: Op 07 10 2020, 22.31uur, 
Jupiter en Ganymedes, bron: Stellarium

Afbeelding 3: Op 07 10 2020, 22.38uur, 
Jupiter en Ganymedes, bron: Stellarium

Afbeelding 4: Op 07 10 2020, 22.22uur, 
Maan en ster 109 Tauri, bron: Stellarium

Afbeelding 5: Op 07 10 2020, 23.13uur, 
Maan en ster 109 Tauri, bron: Stellarium

**

**

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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do 8 oktober
Vanaf 23.30 uur zichtbaar te volgen, om 0.29 uur rakende bedekking 

van 8 Gem, een ster in Tweelingen

Rond 23.30 uur staan beide rond 6° boven de horizon in het NO, om 

0.29 uur staan ze in het ONO op een hoogte van 14°. Magnitude 8 

Gem = + 6. Te Ieper zien we geen rakende sterbedekking, daarvoor 

moeten ten zuiden zijn van de lijn Bergen, Leuven, Aarschot, Olmen en 

Lommel. Op voorhand volgen is goed om niets te missen! Voor meer 

info over rakende sterbedekkingen, zie weetje van de week. 

22.09 u. De Jupitermaan Io staat 5,4” ten noorden van de maan Europa.

Dit vindt plaats op een hoogte van 9°, dus een goed zicht op ZZW richting 

is noodzakelijk.

Afbeelding 2: Op 09 10 2020, 0.29 uur, Maan en 
ster 8 Gem, bron: Stellarium

Afbeelding 1: Op 09 10 2020, 0.15uur, Maan in sterrenbeeld 
Tweeling, bron: Stellarium

**

Afbeelding 3: Op 08 10 2020, 22.09 uur, Jupiter met manen, bron: Stellarium

*

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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vr 9 oktober
21.35 uur Algol, veranderlijke ster in minimum

Algol heeft een minimum om 21.35 uur van m = + 3,4 . Na 

middernacht om 2.30 uur is de ster weer maximaal helder met m = + 

2,12.

22.05 uur De Jupitermaan Europa staat 13” ten noorden van de maan 

Callisto.

Dit vindt plaats op een hoogte van 9°, dus een goed zicht op ZZW richting is 

noodzakelijk.

Afbeelding 2: Op 09 10 2020, 22.05 uur, Jupiter en manen, bron: Stellarium

Afbeelding 1: Op 09 10 2020, 21.35uur, Algol in het sterrenbeeld 
Perseus, bron: Stellarium

*

*
Algol

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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za 10 oktober
2.40 uur De Maan in Laatste Kwartier

De linkerhelft  is verlicht, in deze fase is de Maan goed zichtbaar tijdens 

de tweede helft van de nacht en de vroege ochtend. Dit is een goed 

moment om de Maan te observeren, er zijn op de terminator lange 

schaduwen te zien, en dat geeft een scherp beeld en meer dieptezicht. 

7.00 uur Samenstand van de Maan die op 4,8° graden staat ten 

zuiden van Pollux.

Deze samenstand heeft zijn dichtste nadering om 15.06 uur overdag. 

Wel kan je beiden samen zien om 7.30 uur in het ZZO, rond 62° voor 

de Maan en 64° voor Pollux, op 6° van elkaar, wel niet meer loodrecht 

boven elkaar, maar toch een mooie samenstand om waar te nemen! 

Morgen, 11 oktober kan je dit opnieuw zien, loodrecht boven elkaar in 

het ONO, rond 2 uur, op een hoogte van 11° voor de Maan, een 

hoogte van 20° voor Pollux en op 8° van elkaar. 

Afbeelding 2: Op 09 10 2020, 0.29 uur, Maan 
in Laatste Kwartier, bron: Stellarium

Afbeelding 1: Op 10 10 2020, 2.40uur, Maan in sterrenbeeld 
Tweeling, bron: Stellarium

Afbeelding 3: Op 10 10 2020, 7.00 uur, samenstand ster Pollux en Maan, bron: Stellarium

*

*

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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za 10 oktober
20.12 u. Overgang van Jupitermaan Io en zijn schaduw over Jupiter.

Het begin, het voor de Jupiterschijf schuiven van Io om 20.12 uur, zie je op 

een hoogte van 16° in het zuiden. De schaduw van Io betreedt het 

oppervlak van Jupiter om 21.29 uur. Io verlaat het oppervlak van Jupiter om 

22.28 uur, op dat moment staat Jupiter al heel laag aan de horizon op een 

hoogte van 8°. De schaduw verlaat het oppervlak nadat Jupiter 

ondergegaan is. 

Afbeelding 1: Op 10 10 2020, 20.12uur, 
Jupiter en Io, bron: Stellarium

Afbeelding 2: Op 10 10 2020, 21.31uur, 
Jupiter en Io, bron: Stellarium

Afbeelding 3: Op 10 10 2020, 22.28uur, 
Jupiter en Io, bron: Stellarium

Afbeelding 4: Op 10 10 2020, 22.50uur, 
Jupiter en Io, bron: Stellarium

schaduw

schaduw

schaduw

**

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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zo 11 oktober
Jupiter in kwadratuur, avond

De planeet Jupiter staat op 90° van de zon te zien ‘s avonds in het zuiden.

20.20 uur Jupitermaan Europa staat 10,7” ten zuiden van Ganymedes

Dit is te zien in het zuiden op een hoogte van 15°.

*

Afbeelding 1: 
Op 11 10 2020, 
19.30uur, 
Jupiter en Zon 
zonder horizon, 
bron: Stellarium

Afbeelding 4: Op 11 10 2020, 22.20uur, Jupiter en manen, bron: Stellarium

Afbeelding 2: 
Op 11 10 2020, 
19.30uur, 
Jupiter en Zon 
met horizon , 
bron: Stellarium

Afbeelding 3: 
posities van 
planeten, bron: 
Astropolis

horizonlijn

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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ma 12 oktober
De Miraster R Leo is rond deze datum maximaal helder

R Leo bevindt zich een vijftal graden ten oosten van Regulus. De ster kan je 

bewonderen met een telescoop, het is een rode reus en een variabele ster 

van het Mira-type. Om het verschil in magnitude te zien in de loop van de 

tijd is moeilijk, gezien de magnitude varieert tussen +4,31 en + 11,61 

gedurende een periode van 312 dagen. Nu zou je de ster met het blote 

oog kunnen zien, de periode nadien is een telescoop nodig, en al zeker bij 

zijn minimum.

Afbeelding 1: Op 12 10 2020, 5.00uur, sterrenbeeld Leeuw en ster R Leo, 
bron: Stellarium

Afbeelding 2: Op 12 10 2020, 5.00uur, sterren Regulus en R Leo, 
bron: Stellarium

Regulus

R Leo 

R Leo 

Regulus

*

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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di 13 oktober
4 u. De smalle maansikkel staat 3,8° ten noorden van Regulus

De dichtste nadering gebeurt rond 5 u. Regulus met magnitude +1,4 

staat op een hoogte van 14° en de Maan rond 16°. De mooie 

samenstand kan je ook blijven volgen, en voor wie rond 6.30 u. richting 

het O kijkt ziet ze samen op een hoogte van 30°. 

Afbeelding 1: Op 13 10 2020, 4.00uur, Maan en ster Regulus, bron: Stellarium

Afbeelding 2: Op 13 10 2020, 5.00uur, Maan en ster Regulus, 
bron: Stellarium

Afbeelding 3: Op 13 10 2020, 6.30uur, Maan en 
ster Regulus, bron: Stellarium

*

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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wo 14 oktober
1.26 u. Mars in oppositie

Zon, Aarde en Mars staan op 1 lijn. Mars staat de hele nacht aan de hemel, 

komt op als de Zon ondergaat, culmineert (zijn hoogste punt bereiken) te 

middernacht, en gaat onder als de Zon opkomt. Mars staat dichtbij, lijkt 

dus feller en groter dan anders. Omdat Aarde en Mars beiden 

ellipsvormige banen hebben, en omdat de oppositie steeds plaatsvindt op 

een andere plaats op de baan, zijn de kortste afstanden tussen de 

planeten steeds anders. Deze keer is dat 62 miljoen km.

Afbeelding 1: posities van planeten, bron: Astropolis

3.05 u. Mercurius is stationair

De planeet keert nu zijn bewegingsrichting om, en beweegt vanaf nu 

retrograad. Gezien Mercurius nu niet zichtbaar is, kan je hem nu niet 

volgen. We willen het graag even vermelden omdat op 3 11 zichtbaar is, 

opnieuw stationair zal zijn en schijnbaar terug zijn normale weg vervolgt.

Afbeelding 2: beweging van Mercurius aan de hemel van 29 september 2020 (2020/IX/29) tot en met 
13 november 2020, bron: Stellarium

Mercurius 
op 14 oktober

**

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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wo 14 oktober
6 - 7 u. De smalle maansikkel staat 4° ten noorden van Venus 

De smalle maansikkel heeft een mooie samenstand met Venus die je op 
zijn best kan zien tussen 6 uur, 15° hoogte en 7 uur, 22° hoogte. Voor 6 uur 
kan, maar is nogal laag aan de horizon, en na 7 uur kan je blijven volgen 
tot de zon opkomt. De speciale loodrechte stand is niet te zien.

Lancering van Soyuz naar ISS met 3 bemanningsleden

Wil je meer weten over deze expeditie 64, volg de link:
https://www.nasa.gov/launchschedule/
https://www.nasa.gov/press-release/nasa-assigns-astronaut-kate-rubins-to-
expedition-6364-space-station-crew

Afbeelding 1: Op 14 10 2020, 6.00 uur, Maan en Venus, bron: Stellarium

Er zullen vele experimenten 
uitgevoerd worden, waaronder 
het gebruik van het ‘Cold Atom 
Lab’ waarbij het gebruik wordt 
bestudeerd van laser gekoelde 
atomen voor toekomstige 
quantum sensors. Geleerde en 
bijzondere toepassingen! 

Afbeelding 2: Soyuz benadert het ISS, bron: NASA

*

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://www.nasa.gov/launchschedule/
https://www.nasa.gov/press-release/nasa-assigns-astronaut-kate-rubins-to-expedition-6364-space-station-crew


Sterrenbeeld van de week 28

Draak (Draco, Dra)

Ga eerst opzoek naar de Grote en de Kleine Beer. Tussen de twee pannen van de beren vind 
je het einde van de staart van de Draak. 

Om zijn kop te vinden, trek je een denkbeeldige lijn tussen de Poolster (einde van de staart 
van de Kleine Beer) en de ster Vega (de helderste ster van het sterrenbeeld Lier) In het 
midden van deze lijn en net eronder, zal je een 3 heldere sterren. Deze vormen de kop van 
de draak. De helderste twee  sterren van de kop zijn Eltanin (γ gamma Draconis) en Rastaban 
(β beta Draconis). 

De staart van de Draak kronkelt zich tussen 

de Grote Beer en de Kleine Beer. Zijn kop 

staat tussen de Kleine Beer, de Lier en 

Hercules. In zijn kop vinden we ook de 

helderste ster van het sterrenbeeld, Eltanin

of γ (gamma) Draconis. De ster heeft een 

magnitude van 2,2. De andere helderste 

sterren zijn Thuban, α (alfa) Draconis (m = 

3,7) en Rastaban, β (beta) Draconis (m = 

2,8). In het sterrenbeeld zitten heel wat 

dubbelsterren, een aantal interessante 

voorbeelden zijn μ (mu)e n ψ (psi) 

Draconis die je met een telescoop kan 

bekijken.  Met de dubbelster ν (nu), het 

oor van de Draak kan je je ogen testen. Zie 

jij de dubbelster met het blote oog?  Je 

vindt er ook de nevel NGC 6543, de 

Kattenoognevel. 

Stappenplan
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Afbeelding 1 : Sterrenbeeld Draak bron: 
©The International Astronomical Union

Afbeelding 2: Op 10 10 2020, 22.00uur, Draak met omliggende sterrenbeelden, bron: Stellarium

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/


Weetje van de week 

Rakende sterbedekking
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Afbeelding 1: pad van een

ster aan de rand van de 

maan © 2020 

Volkssterrenwacht Urania 

vzw.

Afbeelding 2: voorbeeld 

van waarnemingen van een 

rakende bedekking. © 2020 

Volkssterrenwacht Urania 

vzw.

Bij een sterbedekking zien we de ster aan de ene kant verdwijnen en een tijdje 

later aan de andere zijde terug verschijnen. Dat kan gebeuren bij de Maan, maar 

ook bij planeten, planetoïden en manen van andere planeten. 

Bij een rakende sterbedekking door de Maan scheert de ster langs de maanrand. 

De ster kan je dan één of verschillende keren zien oplichten bij een maandal en 

weer verdwijnen achter een maanberg.

Een bedekking en dus ook een rakende bedekking is niet vanop elke plaats 

zichtbaar. Een zichtbaar gebied strekt zich ongeveer van west naar oost uit, en is 

begrensd door een noordelijke en zuidelijke grens.

Voor de sterbedekking van 8 Gem op 8 oktober zitten wij net buiten het gebied 

voor een rakende bedekking. Wij zullen dus de ster de hele tijd kunnen zien, op 

een minieme afstand van de Maan. Wil je deze bedekking waarnemen moet je 

ten zuiden reizen van de lijn Bergen, Leuven, Aarschot, Olmen en Lommel.

Voor wie meer interesse heeft in bedekkingen, volg hieronder de link van de
werkgroep bedekkingen van de Vereniging voor Sterrenkunde 
https://www.vvs.be/werkgroepen/werkgroep-bedekkingen/over-werkgroep-
bedekkingen en de International Occultation Timing Association.
http://www.iota-es.de/

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://www.vvs.be/werkgroepen/werkgroep-bedekkingen/over-werkgroep-bedekkingen
http://www.iota-es.de/


FOTO van de Week 

• Franky Dubois
• Meteoor, vallende ster
• Te Zillebeke op AstroLAB Iris, met All-sky camera en 

BRAMS, grafiek van radiometingen uit Kampenhout
(Felix Verbelen) 



Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay
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